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استخدام مسحوق بذور الحلبة كإضافات غذائية في عالئق األبقار الشرابية المحلية
وتأثيرھا في أنتاج الحليب وتركيبه الكيمياوي
عدنان خضر ناصر ،١قصي زكي شمس الدين ٢ونادر يوسف عبو

١

 ١قسم البحوث الزراعية-نينوى ،الھيأة العامة للبحوث الزراعية ،وزارة الزراعة،
 ٢الكلية التقنية الزراعية/الموصل ،ھيئة التعليم التقني ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
)اإلستالم  ٣٠آب ٢٠١٢؛ القبول  ٢٩تشرين الثاني (٢٠١٢
الخالصة
استخدمت في ھذه الدراسة تسعة أبقار شرابية حلوبة تم اختيارھا من قطيع األبقار الشرابية التابعة لمحطة الرشيدية ،قسم البحوث
الزراعية ،نينوى ،بحيث كانت متقاربة في أوزانھا ) ٣٥± ٣٩٠كغم( وموسمھا اإلنتاجي )الثاني والثالث( وفي شھرھا األول بعد الوالدة.
تم تقسميھا إلى ثالثة مجاميع وغذيت تغذية فردية وحسب التطورات الوزنية واإلنتاجية طيلة ستة أسابيع ،حيث تم إضافة مسحوق بذور
الحلبة كإضافات غذائية إلى عليقه السيطرة بمعدل  ٥٠أو ١٠٠غم /بقرة /اليوم في المجموعتين الثانية والثالثة على التوالي ،في حين غذيت
المجموعة األولى على عليقه السيطرة فقط ،وحسبت خاللھا كميات الحليب المنتجة وحللت عينات الحليب كيمياويا .أشارت النتائج إلى أن
الكميات المتناولة من العلف ارتفعت معنويا )أ≥ (٠,٠٥في مجموعة األبقار الثالثة ،كما ارتفع معنويا )أ≥ (٠,٠٥أنتاج الحليب االعتيادي
والحليب المعدل ونسبة الدھن بالحليب في مجموعتي األبقار الثانية والثالثة على التوالي ،مقارنة بتلك في لمجموعة األولى ،كذلك تفوقت
معنويا )أ≥ (٠,٠٥المجموعتين الثانية والثالثة لألبقار في معدل كفاءة أنتاج واحد كيلوغرام من الحليب االعتيادي أو الحليب المعدل
وانخفض حسابيا تكاليف إنتاج كيلو غرام واحد من الحليب على تلك األبقار في المجموعة األولى )مجموعة السيطرة( .تبين من النتائج إن
استخدام  ١٠٠غم مسحوق بذور الحلبة /بقرة /اليوم قد حسن من أنتاج الحليب ونسبة الدھن فيه.

Using fenugreek seeds powder as a feed additive in rations of Sharabi local cows and
its effect on milk production and chemical composition
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Abstract
This study was conducted on nine Sharabi dairy cows at same weights (390±35 kg) and production season (second and
third) and cows during first month of calving which were chosen from Sharabi cows farm, Al- Rashedia Station, Department
of Agricultural Researches, Nineveh. They were divided into three groups. The fenugreek seed powder was used as a feed
additives to the basal ration at a level 50 or 100 g./cow /day for 2nd and 3rd groups, respectively, while the1st group was left as a
control ration. Cows were fed individually on basal ration according to developing of body weight and milk production during
six weeks, milk production and chemical composition were measured. The results indicated that the amount of feed intake was
significantly (P≤0.05) increased for 3rd group, also the normal and adjusted milk yield, fat percentage, value of ration /kg
normal milk and milk adjusted were increased significantly (P≤0.05), also the cost for production of one kg of milk was
reduced mathematically for 2nd and 3rd groups as compared to those in the 1st group. In conclusion, using 100 g of fenugreek
seed powder per cow per day had improved milk production and fat percentage of milk for Sharabi cows.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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العليقة القياسية )الجدول  (١التي تم اعدادھا في معمل علف
المحطة ،تم الحصول على بذور الحلبة من السوق المحلية لمدينة
الموصل ،تم جرشھا بمكائن معمل العلف العائد للمحطة ،وتم
اضافة مسحوق بذور الحلبة بخلطھا مع العلف المركز المقدم
يوميا لالبقار ،وللتأكد من ان العلف المتناول كان يغطي احتياجات
البقرة خالل فترة التجربة فقد تم االعتماد على إنتاج الحليب
اليومي لكل بقرة مع األخذ بنظر االعتبار وزن األبقار ،بحيث
توفر للبقرة احتياجاتھا اليومية من البروتين الخام والطاقة
المتناولة لالدامة وانتاج الحليب معا كما جاء في ) ،(٧تم تقديم تبن
الحنطة بنسبة  %١,٢٥من الوزن الحي للبقرة/اليوم كمادة علفية
مالئة )٧و ،(٨ووزنت األبقار اسبوعيا وحتى نھاية التجربة
بأستخدام ميزان الحيوانات الكبيرة العائد للمحطة ،وتم تقديم العلف
لكل بقرة في معلف الحظيرة كما وضعت مكعبات األمالح
المعدنية في كل حظيرة مع توفير الماء امام الحيوانات ،وكانت
المجاميع الغذائية كاألتي ،المجموعة االولى :عليقة السيطرة
)العليقة القياسية فقط( ،المجموعة الثانية :عليقة السيطرة٥٠+غم
حلبة/بقرة /اليوم ،المجموعة الثالثة :عليقة السيطرة١٠٠+غم
حلبة/بقرة /اليوم.
تم حلب األبقار مرتين يوميا ً في الساعة التاسعة صباحا ً و
الساعة الرابعة مساءا وسجل اإلنتاج اليومي لكل بقرة طيلة فترة
التجربة البالغة ستة أسابيع ،وقد تم اخذ عينة مزدوجة لكل بقرة
في نھاية كل اسبوع تجريبي وذلك بواقع  ٪١٠من اإلنتاج اليومي
)من الحلبة الصباحية والحلبة المسائية( ،ثم مزجت العينتين جيدا
للحصول على عينة ممثلة ،وذلك للتغلب على مشكلة اختالف
نسب مكونات الحليب بين الحلبة الصباحية والمسائية ،وبعد
االنتھاء من الحلب مباشرة نقلت عينات الحليب المأخوذة الى
المختبر العائد للمحطة لغرض اجراء التحاليل الكيميائية عليھا
وبواقع  ٩عينات/اسبوعيا ً خالل كل اسبوع تجريبي وذلك
باستخدام جھاز  EKO Milkلتقدير نسب الدھن والبروتين
والالكتوز في الحليب ،وتم تقدير نسبتي المواد الصلبة الكلية
والمواد الصلبة الالدھنية باستخدام معادلة ) ،(١٠ھذا وتم تعديل
أنتاج الحليب على نسبة دھن  ٪ ٤باستخدام معادلة ) (٨وھى:

المقدمة
خالل السنوات العشرة الماضية اتجھت انظار العامليين في
مجال الثروة الحيوانية في العراق حول استخدام العديد من
النباتات الطبية المتوفرة في االسواق المحلية العراقية في تغذية
الحيوانات المزرعية المختلفة ،ومن ھذه النباتات نبات الحلبة
 Trigonella foennum graecum Lمن الفصيلة القرنية )البقولية(
 Leguminosaحيث تعد بذور الحلبة من اھم النباتات الشائعة
االستعمال في الطب الشعبي ،والتي تعد ذات قيمة غذائية عالية
الحتوائھا على عناصر غذائية مھمة مثل البروتينات )-٢٠
 ،(٪٢٨فضالً عن السكريات والدھون واألمالح وأھمھا الحديد
والكالسيوم والفسفور ) ،(١كما وتحتوي البذور ايضا على مواد
سابونية  Saponinsومواد ملونة وحامض النيكوتينك Nicotinic
 acidو  ٪٢٨مواد صمغية و  ٪٦زيوت ثابتة وستيروالت ومواد
سكرية ذائبة من الكاالكتوز والمانوز ،وألياف الغذائية ھي
الكاالكتومانان  ،(٢) Galactomannanوتعد بذور الحلبة من
النباتات الغنية بالمركبات األستروجينية  phytoestrogensوالتي
تنشط إفراز الحليب عن طريق تنشيط إفراز البروالكتين )،(٣
تمتلك ھذه البذور من الخواص التي تساھم في رفع الكفاءة
االنتاجية للحيوانات المزرعية المختلفة سواء في الحليب او اللحم
) (٤أو تركيب الحليب الكيميائي ) ٥و.(٦
وبناءاً على ما تقدم ونظراً لندرة الدراسات على االبقار
الشرابية ،فإن البحث الحالي يھدف إلى دراسة تأثير اضافة
مسحوق بذور الحلبة الى عالئق االبقار الشرابية وتاثيرھا على
انتاج الحليب وتركيبه الكيمياوي.
المواد وطرائق العمل
تم اختيار تسعة أبقار شرابية محلية حلوبة من حقل االبقار
العائد لمحطة الرشيدية  /شعبة بحوث الثروة الحيوانية ،قسم
البحوث الزراعية ،نينوى ،متقاربة في اوزانھا )٣٥± ٣٩٠
كغم( ،موسمھا اإلنتاجي )الثاني والثالث( وفي شھرھا االول بعد
الوالدة ،قسمت االبقار بصورة عشوائية الى ثالثة مجاميع،
وضعت كل بقرة في حظيرة انفرادية ذات ابعاد  ١٨م  ٤ xم
ـيتوفر فيھا معلف ارضي ومنھل للماء ومسرح لحركة البقرة
يسمح فيه تعرضھا الشعة الشمس ،غذيت جميع االبقار ولمدة
اربعة عشر يوما كفترة تمھيدية على العليقة التجريبية )العليقة
القياسية ،الجدول  (١بنسبة  %٢,٥من وزن البقرة الحي ،بعد ذلك
وزنت جميع االبقار ولييومين متتالين قبل تقديم العليقة الصباحية
وحسبت كميات الحليب المنتجة يوميا من كل بقره خالل تلك
الفترة ،حيث كان معدل اوزان االبقار للمجاميع ھي ٣٥± ٣٩٠
كغم ومعدل انتاج الحليب اليومي للمجاميع ھي ١,٥± ١٠كغم
غذيت مجاميع االبقار بصورة فردية ولمدة ستة اسابيع على

 = FMCكمية الحليب ×) ١٥ + ٠,٤كمية الحليب×نسبة الدھن
الفعلية(.
حيث ان = FMC :كمية الحليب المعدل الى نسبة دھن ٠,٤ ،٪ ٤
= عدد ثابت = ١٥ ،عدد ثابت.
تم تحليل البيانات للتجربة باستخدام التصميم العشوائي الكامل
) (CRDوتم تنفيذ التحليل اإلحصائي والمقارنة بين المتوسطات
باستخدام الحاسوب االلكتروني وبتطبيق برنامج ) ،(١١كما تم
اختبار معنوية االختالفات بين المتوسطات باستخدام اختبار دنكن
المحور المتعدد المديات وحسب ما جاء في ).(١٢
٢٢
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الجدول ) :(١مكونات العليقة التجريبية والتركيب الكيمياوي لھا ).(%
التركيب الكيمياوي للعليقة التجريبية )(%
مكونات العليقة
بذورالحلبة **
العليقة القياسية*
المركب الغذائي
%
المادة الغذائية
٩٢,٨٣
٩٢,٣٣
المادة الجافة
٤٠
شعير اسود
٢٥,٨٨
١٦,١
البروتين الخام**
٤٤
نخالة الحنطة
٥,١
٢,٧٢
الدھن الخام
٦
الذرة الصفراء
٧,٩٢
٦,٥٤
األلياف الخام
٨
كسبة فول الصويا
٣,١٢
٥,٦٩
الرماد
١
حجر الكلس
٣١٨٦
٢٧٤٤
الطاقة االيضية )كيلوسعرة /كغم(*
١
ملح الطعام
* محسوبة من جداول التحليل الكيميائي للمواد العلفية العراقية ) ** ،(٩مقدرة مختبريا.

التبن*
ــــ
٢,٩٤
٠,٦٤
٣٨,٣٨
٩,٩
١٣٧٥

المجموعة الثانية )عليقة السيطرة ٥٠+غم مسحوق الحلبة /اليوم
/بقرة( ،في حين ارتفعت معدالت قيمھا معنويا )أ≥ (٠,٠٥في
المجموعة الثالثة )عليقة السيطرة ١٠٠+غم مسحوق
الحلبة/اليوم/بقرة( ،وبلغت الزيادة في استھالك العلف بحدود
 ٣,١٣كغم ،أي زيادة بمقدار  ،%٢٨,٩مما انعكس ھذا على
تفوقھا معنويا )أ≥(٠,٠٥في الكميات المتناولة الكلية من البروتين
والطاقة االيضية مقارنة بالمجموعة االولى ،في حين لم تظھر
فروقات معنوية بين المجموعتين الثانية والثالثة في معدالت قيم
كميات العلف الكلي والعلف المركز والتبن والبروتين الكلي
والطاقة االيضية.

النتائج
بلغت الكميات المتناولة من العليقة المركزة  ٧,١٧و٨,٣٠
و ٩,٤١كغم ومن التبن  ٣,٦٧و ٤,٢٧و ٤,٤٦كغم ومجموع
المتناول الكلي من العلف  ١٠,٨٤و ١٢,٦٢
و١٣,٩٧كغم/بقرة/اليوم ،للمجاميع الثالثة على التوالى )الجدول
 ،(٢كما تشير النتائج المعروضة في الجدول ) (٢إلى أن الكميات
العلف المستھلكة يوميا لكل بقرة من العليقة المركزة والتبن
والمتناول الكلي من العلف قد ارتفعت بزيادة كمية مسحوق بذور
الحلبة المضافة الى العليقة حيث ارتفعت معدالت قيمھا حسابيا في

الجدول ) :(٢تاثير مسحوق بذور الحلبة في بعض الصفات االنتاجية لالبقار الشرابية.
العالئق
الصفة المدروسة
٣
٢
١
١,٨٤±٨,٢٩
٩,٤١أ
٨,٣٠ب
 ٧,١٧ب
العليقة المركزة
معدل المتناول
٠,٧٨±٤,١٣
٤,٤٦أ
٤,٢٧أب
 ٣,٦٧ب
التبن
)كغم/بقرة/اليوم(
ــــــ
٠,١٠
٠,٠٥
ـــ
الحلبة
٢,٤١±١٢,٤٨
١٣,٩٧أ
١٢,٦٢أب
١٠,٨٤ب
العلف
مجموع المتناول الكلي
٠,١٦±١,٤٦٩
١,٦٧٢أ
١,٤٧٤أب
١,٢٦١ب
البروتين
)كغم/بقرة/اليوم(
)( ١
٠,٣٥±٢,٨٦
 ٣,٢٣أ
٢,٨٨أب
٢,٤٧ب
الطاقة
٢,٥٨±١٠,٧٨
١٢,٢٨أ
١١,٣٢أ
 ٨,٧٣ب
الحليب المنتج
معدل أنتاج الحليب
٠,٤٦±١٠,٢٨
١٢,٣٥أ
١٠,٧٤أ
 ٧,٧٤ب
الحليب المعدل
)كغم/بقرة/اليوم(
)( ٢
الحليب المنتج
٠,٣±١,١٧
١,١٤أ
 ١,١٢أ
 ١,٢٤ب
كفاءة التحويل الغذائي
)كغم علف/كغم حليب(
٠,٤±١,٢٤
١,١٣أ
 ١,١٨أ
 ١,٤٠ب
الحليب المعدل
)(٢
)(١
* تشير الحروف المختلقة في السطر الواحد الى فروقات معنوية )أ≥ ،(٠,٠٥ميكاسعرة/بقرة/اليوم حسبت بالمعادلة التي ذكرھا ).(٦
المتوسط العام  ±الخطأ القياسي

كما تشير نتائج التحليل االحصائي في الجدول ) (٢إلى وجود
تاثير معنوي )أ≥ (٠.٠٥الضافة مسحوق بذور الحلبة ،في انتاج
الحليب المنتج والحليب المعدل على نسبة دھن  ،٪٤حيث نالحظ
إن المجموعتين الثانية والثالثة قد تفوقت معنويا )أ≥ (٠.٠٥في
انتاجھا اليومي من الحليب المنتج والمعدل على المجموعة

االولى)عليقة السيطرة( ،حيث يالحظ إن اضافة  ٥٠غم مسحوق
الحلبة الى عليقة السيطرة/اليوم/بقرة )العليقة الثانية( قد أدى إلى
زيادة معنوية )أ≥ (٠.٠٥في متوسط إنتاج الحليب اليومي بمقدار
 ٢,٥٩كغم أي سببت زيادة بنسبة  ،%٢٩,٦٧في حين أن اضافة
 ١٠٠غم مسحوق الحلبة الى عليقة السيطرة /اليوم/بقرة )العليقة
٢٣
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الثالثة( قد أدى إلى زيادة معنوية )أ≥ (٠.٠٥في إنتاج الحليب
اليومي بمقدار  ٣,٥٥كغم أي سببت زيادة بنسبة ،% ٤٠,٦٦
مقارنة بانتاج االبقار المتناولة للعليقة االولى ،على التوالى .كما
إنه تفوقت االبقار التي تناولت العليقة الثالثة حسابيا على تلك التي
تناولت العليقة الثانية في انتاج الحليب اليومي بمقدار ٠,٩٦كغم،
وقد انعكس تفوق المجموعتين الثانية والثالثة على التوالى في
أنتاجھا اليومي من الحليب االعتيادي والمعدل على تفوقھا معنويا
)أ≥ (٠.٠٥في كفاءة التحويل الغذائي النتاج واحد كغم من الحليب
المنتج أو الحليب المعدل على المجموعة االولى )عليقة السيطرة(.
أظھرت النتائج اإلحصائية في الجدول ) (٣الخاصة بالتركيب
الكيمياوي للحليب ،الى وجود تاثير معنوي الستخدام مسحوق
الحلبة في العليقة في نسبة الدھن فقط ،حيث ارتفعت تدريجيا نسبة

الدھن معنويا )أ≥ (٠.٠٥باضافة مسحوق بذور الحلبة ٥٠
أو ١٠٠غم /بقرة/اليوم الى المجموعتين الثانية والثالثة على
التوالى ،في حين لم يكن الضافة مسحوق بذور الحلبة الى العليقة
تاثير معنوي في نسب البروتين والالكتوز والرماد و المواد
الصلبة الكلية و المواد الصلبة الالدھنية.كذلك ارتفعت معنويا )أ ≥
 (٠,٠٥الكميات الناتجة )غم/اليوم( من الدھن والبروتين
والالكتوز بإضافة  ١٠٠غم/اليوم/بقرة الى عليقة السيطرة
لالبقارالشرابية.
يتبين من الجدول ) (٤انخفاض تكاليف وحدة إنتاج كغم واحد
من الحليب في المعاملتين الثانية والثالثة المغذاة على مسحوق
بذور الحلبة مقارنة بمعاملة السيطرة )المعاملة االولى(.

الجدول ) :(٣تاثير مسحوق بذور الحلبة في نسب ) (%وكميات )غم( التركيب الكيمياوي لحليب االبقار الشرابية.
العالئق
الصفة المدروسة
٣
٢
١
نسب ) (%التركيب الكيمياوي
 ٤,٠٤أ
 ٣,٦٦ب
 ٣,٢٥ج
الدھن
 ٣,١٤أ
 ٣,١٨أ
 ٣,٣٨أ
البروتين
٤,٦٤
٤,٧٤
٤,٩٢
الالكتوز
٠,٧٢
٠,٧٢
٠,٧٥
الرماد
١٢,٥٤
١٢,٣٠
١٢,٣٠
المواد الصلبة الكلية
٨,٥٠
٨,٦٤
٩,٠٥
المواد الصلبة الالادھنية
كميات )غم/اليوم( التركيب الكيمياوي
 ٤٩,٦١أ
 ٤١,٤٣ب
 ٢٨,٣٧ج
الدھن
 ٣٨,٥٦أ
 ٣٥,٩٩أب
 ٢٩,٥١ب
البروتين
٥٦,٩٨أ
 ٥٣,٦٦أب
 ٤٢,٩٥ب
الالكتوز
** تشير الحروف المختلقة افقيا الى فروقات معنوية )أ≥.(٠.٠٥

المتوسط العام  ±الخطأ القياسي
٠,٥٣±٣,٦٥
٠,٢٩±٣,٢٣
٠,٦٧±٤,٧٧
٠,١١±٠,٧٣
٠,٧٢±١٢,٣٨
٠,٤٣±٨,٧٣
٢,٠١±٣٩,٨٠
١,٨٧±٣٤,٦٩
٣,٥٤±٥١,١٩

الجدول ): (٤الكلفة االقتصادية للعالئق التجريبية.
العليقة االولى
٧,١٧
٣٢٤٨,٠١
٣,٦٧
١١٠١
ـــ
٤٣٤٩,٠١
٨,٧٣
٨٧٣٠
٤٣٨٠,٩٩

الصفة المدروسة
معدل المتناول من العليقة المركزة )كغم/بقرة/اليوم(
كلفة المتناول من العليقة المركزة)دينار( ) ٤٥٣دينار/كغم علف(
معدل المتناول من التبن) ،كغم/بقرة/اليوم(
كلفة المتناول من التبن)دينار( ) ٣٠٠دينار/كغم تبن(
معدل المتناول من الحلبة)كغم/بقرة/اليوم(
كلفة المتناول من الحلبة)دينار( ) ١٥٠٠دينار/كغم حلبة(
كلفة المتناول من العلف الكلي )دينار(
معدل انتاج الحليب)كغم/بقرة/اليوم(
متوسط سعر بيع الحليب اليومي/دينار) ١٠٠٠دينار/كغم حليب(
متوسط ربح البقرة )دينار/اليوم(
٢٤

العليقة الثانية
٨,٠٠
٣٦٢٤
٤,٢٧
١٢٨١
٠,٥٠
٧٥
٤٩٨٠
١١,٣٢
١١٣٢٠
٦٤٣٠,٠٠

العليقة الثالثة
٩,٦١
٤٣٥٣,٣٣
٤,٤٦
١٣٣٨
٠,١٠
١٥٠
٥٨٤١,٣٣
١٢,٢٨
١٢٢٨٠
٦٤٣٨,٦٧

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٧العدد (٢٦-٢١) ٢٠١٣ ،١

لاللياف الموجودة في بذور الحلبة والتي تودي الى اطالة فترة
بقاء الغذاء داخل الجسم الحيوان وامتصاص المواد الغذائية
وبالتالي تمثيل قسم من الغذاء الى دھن الحليب ) ،(١٧وقد جاءت
النتائج متفقة مع نتائج ) (١٣حيث اظھرت نتائجھم زيادة معنوية
)أ ≥  (٠,٠٥في نسبة دھن الحليب وانتاج الدھن والبروتين
والالكتوز اليومي في الجاموس المغذاة على عليقة مضاف اليھا
 ٢٠٠غم/اليوم/جاموسة مقارنة ببقية المعامالت المستخدمة،
ومتفقة مع نتائج ) (١٨الذين اشاروا الى ارتفاع معنوي في نسبة
الدھن في حليب الماعز عند المعاملة  ٪٢٥بذور حلبة مقارنة
بمعاملة السيطرة .كما جاءت النتائج من حيث عدم وجود تاثير
معنوي من اضافة مسحوق الحلبة الى عالئق االبقار الشرابية في
نسب البروتين والالكتوز والمواد الصلبة الكلية متفقة مع نتائج )٦
و (١٦في ابقار الحليب و ) (١٩في الجاموس ومع نتائج
)١٨و (٢٠في ماعز الحليب ،الذين اشارت نتائجھم الى عدم
وجود تاثير معنوي من استخدام بذور الحلبة في عالئق الحيوانات
المستخدمة في نسب كل من البروتين والالكتوز والمواد الصلبة
الكلية ،وكذلك جاءت النتائج متفقة مع نتائج ) (١٦في ابقار
الحليب و ) (٢٠في الماعز الزرابية المصرية و) (٢١في االغنام
العواسية الذين اشارت نتائجھم الى عدم وجود تاثير معنوي من
استخدام بذور الحلبة في عالئق الحيوانات المستخدمة في نسبة
المواد الصلبة الالدھنية.
على الرغم من ارتفاع سعر الحلبة نسبيا مقارنة ببقية مكونات
العليقة )الجدول  (٤اال ان ذلك انعكس على زيادة العائد الربحي
من الحليب المنتج في المعاملتين الثانية والثالثة مقارنة بالمعاملة
االولى ،وقد جاءت النتائج متفقة مع ماوجده ) (٦الذي الحظ
ارتفاع العائد الربحي في المعامالت الحاوية على  ٢و  %٤بذور
الحلبة في عالئق ابقار الفريزيان المحلية ،مما يشجع على
استخدام بذور الحلبة في عالئق االبقار بالرغم من ارتفاع سعرھا
النسبي بالنسبة لبقية مكونات العليقة.
يستنتج من النتائج بان إضافة مسحوق بذور الحلبة بكمية
 ١٠٠غم/اليوم الى عليقة االبقار الشرابية المحلية قد حسن من
كمية الحليب المنتج ونسبة الدھن فيه.

المناقشة
أن ارتفاع استھالك العلف في العليقة الحاوية على  ١٠٠غم
بذور الحلبة/بقرة/اليوم ،ربما يعزى الى إن بذور الحلبة تعمل
على التحسين المعنوي في معامل ھضم المادة الجافة والمادة
العضوية والبروتين الخام باستخدام بذور الحلبة ) (١٣وجاءت
ھذه النتائج متفقة مع نتائج ) (١٣الذين اشاروا الى ان كمية المادة
الجافة المتناولة تزداد معنويا باضافة الحلبة الى عالئق الجاموس
الحلوب ،وقد سببت ھذه الزيادة في استھالك العلف زيادة في كمية
البروتين المتناول الذي ارتفع معنويا )أ≥ (٠.٠٥بزيادة كمية
مسحوق الحلبة في العليقة الى  ١٠٠غم ،وان ھذه الزيادة في
استھالك العلف انعكست بزيادة معنوية )أ≥ (٠,٠٥في انتاج
الحليب المنتج والحليب المعدل على نسبة دھن  ٪٤والمنتج من
قبل ابقار المجموعتين الثانية والثالثة مقارنة بابقار المجموعة
االولى )عليقة السيطرة( )الجدول  ،(٢وربما يعود السبب في ھذه
الزيادة الى التاثير االيجابي للحلبة والتي كان لھا مفعول مدرر
للحليب حيث انھا تقوم بتنشيط افراز ھرمون البروالكتين وھو
الھرمون المسوؤل عن افراز وتكوين الحليب ) (٣أو ربما يعزى
السبب الى إن الحلبة تحتوى على بعض المواد الفعالة التي تعمل
على تنبيه الغدة النخامية لتحرير افراز ھرمون البروالكتين
) ،(١٤وجاءت ھذه النتائج متفقة مع نتائج ) (١٥الذي اشار الى
إن انتاج الحليب والحليب المعدل على نسبة دھن  ٪٤في حليب
الجاموس ارتفع معنويا وذلك عند تغذية بذور الحلبة بكمية ١٠٠
و ٢٠٠غم/اليوم/جاموسة ،ومتفقة ايضا مع نتائج ) (١٦حيث
اظھرت نتائجھما فروقات معنوية )أ ≥  (٠,٠٥في انتاج الحليب
عند تغذية ابقار ھولشتاين الحليب على عالئق تحتوي على بذور
حلبة بنسبة ،٪٢٠ومتفقة مع نتائج ) (١٣حيث اظھرت نتائجه
زيادة معنوية )أ ≥  (٠,٠٥في انتاج الحليب والحليب المعدل على
نسبة دھن  ٪٤في حليب الجاموس المغذاة على ٢٠٠
غم/اليوم/جاموسة مقارنة ببقية المعامالت المستخدمة في
الدراسة ،كذلك اتفقت مع نتائج ) (٦حيث الحظ فروقات معنوية
)أ ≥  (٠,٠٥في أنتاج الحليب والحليب المعدل على نسبة دھن ٪٤
في حليب ابقار الفريزيان المحلية لصالح استخدام بذور حلبة
بالنسبتين  ٢و  ٪٤مقارنة بمعاملة السيطرة .كما إن استخدام
مسحوق بذور الحلبة بكمية  ٥٠أو  ١٠٠غم/بقرة/اليوم قد حسن
من مكافىء التحويل الغذائي النتاج واحد كغم حليب اعتيادي
اوحليب معدل مقارنة بالمجموعة االولى )معاملة السيطرة(،
وجاءت النتائج متفقة مع ) (٦الذي أشار الى إن تغذية ابقار
الفريزيان المحلية على عليقة تحتوى على بذور الحلبة بنسبة  ٢و
 ٪٤قد حسن معنويا )أ ≥  (٠,٠٥في مكافىء التحويل الغذائي
النتاج واحد كغم حليب اعتيادي اوحليب معدل مقارنة بمعاملة
السيطرة.
أن ارتفاع نسبة الدھن في حليب االبقار المغذاة على  ١٠٠غم
مسحوق بذور الحلبة/بقرة/اليوم ،قد يعزى الى التاثير االيجابي
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